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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ�
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു.   തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട  സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാ�
ത്രമല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ‘സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ    ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കി�
ലും, ഈ േലഖനങ്ങളിൽ  ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും   കാണാ�
റുള്ള ലിംഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ, നിർേദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ,  ഞങ്ങളും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.  പേക്ഷ,  അവ അേതേപാെല   തിരുത്താ�
െത പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു്
എഴുത്തുകാരും സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല   കാലതാ�
മസം മറച്ചു െവയ്ക്കണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ
ഇെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന  ഞങ്ങൾ കരു�
തുന്നു.



ജീവിതെത്തേനാക്കിക്കണ്ടു്

കലാകാരന്മാർ നിരന്തരം ആജ്ഞാപിക്കെപ്പടുക�
യാണു്. ജീവിതെത്ത േനാക്കിക്കണ്ടു് കലാസൃഷ്ടി
നടത്തണെമന്നു്. പേക്ഷ, ഇേന്നത്തീയതിവെര
കലാസ്വാദനം നടത്തുന്നതും ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ
േവണെമന്നു് അനുവാചകെര ഗുണേദാഷിക്കാൻ
യാെതാരു മഠയനും മുതിർന്നിട്ടില്ല. കടൽത്തീരത്തു്
നുരയുണ്ടാവുന്നതുേപാെലയാണു് കലയുണ്ടാവുന്ന�
െതന്നാണു് ഭാവം. ഉന്നവും ഉേദ്ദശ്യവും ഒന്നുമില്ലാ�
െത കലയങ്ങു് ഉത്ഭവിക്കുകയാണേത്ര. കലാകാ�
രൻ സൃഷ്ടിച്ചു െകാള്ളണം. അതു് രാഷ്ട്രീയക്കാരു�
െടയും വിമർശകന്മാരുെടയും നിർേദ്ദശങ്ങളും നി�
ലപാടുകളും അനുസരിച്ചായിരിക്കുകയും േവണം.
ഇവെയല്ലാം ആർക്കുേവണ്ടിയാണുണ്ടാക്കുന്നതു്,
ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർെക്കെന്തങ്കിലും ഉത്തരവാദി�
ത്വമുേണ്ടാ? ഇെതാന്നും പ്രശ്നങ്ങേളയല്ല. െപാട്ടക്ക�
ണ്ണനു് രസിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പരിണാമം പൂർത്തി�
യാകാത്ത ഇരുകാലികൾെക്കല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന
കാവ്യങ്ങളും രചിക്കണമേത്ര. അതാണു് ഈ “ജന�
കീയയുഗ”ത്തിെന്റ ആവശ്യം. അതു െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ
ഉടെന മുദ്രകുത്തിക്കളയും, ‘പിന്തിരിപ്പൻ’, ‘കമ്മ്യുണി�
സ്റ്റ് ’, ‘ഭ്രാന്തൻ’ എെന്നാെക്ക.

ആ നാടകം മനസ്സിലാകാ�
തിരുന്ന കാലത്തു് േലഖ�
നെമഴുതിയിരുെന്നങ്കിൽ,
സാധാരണജനങ്ങൾ�
ക്കു മനസ്സിലാവുന്നതും
രുചിക്കുന്നതും മാത്രേമ
കലയാവൂ എന്നു ഞാൻ
എഴുതുമായിരുന്നിരിക്കാം.
സാധാരണക്കാരെന്റ
നിലവാരം എന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ പറയുന്നവെന്റ
സ്വന്തം നിലവാരം
എന്നാണേല്ലാ അർത്ഥം.

നാമാരും ൈപപ്പുനന്നാ�
ക്കുന്നവെനയും, മുണ്ടല�
ക്കുന്നവെനയും, േതാട്ടി�
െയയും അവരുെട പണി
പഠിപ്പിക്കാൻ തുനിയാറി�
െല്ലങ്കിലും കലാകാരെന
അവെന്റ െതാഴിൽ അഭ്യ�
സിപ്പിക്കാൻ കിണഞ്ഞു
പരിശ്രമിക്കാറുെണ്ടന്നു്
പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു കലാ�
കാരൻ പരാതിെപ്പട്ടു. കാ�
ര്യം ശരിയാണു്. കലയുെട

പൂർത്തീകരണം അനുവാചകനും കലാകാരനുമാ�
യുള്ള സംസർഗ്ഗത്തിലാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കാത്ത
(അഥവാ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തെന്ന അതിൽ അനു�
വാചകൻ േജാലിെയാന്നുമിെല്ലന്നു ധരിച്ചിരിക്കുന്ന)
ആളുകൾ കലാവിമർശനത്തിനിറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ
കലാകാരൻ ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറഞ്ഞുേപാകും.
സമുദ്രത്തിെല തിരമാലകൾ കരയിൽ വന്നലയ്ക്കുന്ന�
തും നുര ചിതറുന്നതും യാെതാരുേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയു�
മല്ല. ആരും കാണണെമന്നവച്ചിട്ടുമല്ല. ഉേദ്ദശിക്കാ�
നും കാണാനും അവയുെട പിന്നിൽ മനസ്സുകളുമി�
ല്ല. പേക്ഷ, കലാകാരെന്റ നിലയതല്ല. അവെനന്തു
സൃഷ്ടിച്ചാലും മറ്റാെരങ്കിലുെമാെക്ക കാണണെമന്നു്
(കുറഞ്ഞാൽ കാണുെമെന്നങ്കിലും) അവൻ കരുതു�
ന്നുണ്ടു്. ഒന്നും പ്രേത്യകിച്ചു് കരുതിയിട്ടിെല്ലന്നു് അവ�
കാശെപ്പടുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പേക്ഷ, അവ�
രുെട കൃതികളും നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽെപ്പടുേമ്പാഴാ�
ണേല്ലാ ചർച്ചാവിഷയമായിത്തീരുന്നതു്. ഇതിെന്റ�
യർത്ഥം കലാസ്വാദനത്തിൽ രണ്ടു മനസ്സുകൾ പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നുെവന്നാണു്. കലാകാരൻ െചയ്യുന്ന�
തുെകാണ്ടു മുഴുവനുമാവുന്നില്ല. ആസ്വദിക്കുന്നവെന്റ
മാനസിക വർത്തനെത്തയും അവശ്യഘടകമായി
കാണണം. അവൻ സ്വയേമ അന്ധേനാ, കണ്ണട�
ച്ചു് അന്ധത അഭിനയിക്കുന്നവേനാ ആെണങ്കിൽ
കലാസൃഷ്ടിയുെട പരാജയം കലാകാരെന്റേമൽ ചാ�
രരുതേല്ലാ. (കലാകാരെന്റ സ്വന്തമായ പരാജയം
േവെറെയാരു വിഷയമാണു്.)

കല എന്തിലാണു് വ്യവഹരിക്കുന്നതു്? മനുഷ്യവി�
കാരങ്ങളിൽ. ഒരു വികാരമല്ല, അേനകം വികാര�
ങ്ങൾ. ഭിന്നസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉളവാകുന്ന വിവിധ
വികാരങ്ങൾ, അവയുെട െകട്ടുപിണഞ്ഞ സങ്കീർ�
ണ്ണതകൾ, ഇവയാണു് കലയുെട കച്ചവടച്ചരക്കു്.
ഈ വികാരങ്ങൾ അനുവാചകനിൽ ഉണർത്തുക�
യാണു് കലാകാരെന്റ ചുമതല. അതിനു് ചായങ്ങൾ,
ആകൃതികൾ, വാക്കുകൾ, ശബ്ദങ്ങൾ മുതലായ പല�
തും ഉപേയാഗിക്കാം. േമൽപ്പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളുെട
ചില പ്രേത്യക പ്രേയാഗങ്ങൾ അനുവാചകെന്റ
ഹൃദയത്തിെല ചില തന്ത്രികെള ചലിപ്പിക്കുകയും
അങ്ങെന വികാരങ്ങൾ ഉദ്ദീപിക്കെപ്പടുകയുമാണു്
െചയ്യുക. അതിനു് അവിെടെയങ്ങും തന്ത്രികളിെല്ല�
ങ്കിേലാ, അേപ്പാഴാണു കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നതു്. ജനാധി�
പത്യ മര്യാദപ്രകാരം ചിലർ പറേഞ്ഞക്കും എല്ലാ�
വർക്കും എല്ലാ തന്ത്രികളുമുണ്ടു്, ഇെല്ലന്നു് പറയുന്ന�
വൻ അഹങ്കാരിയും മനുഷ്യ വിേദ്വഷിയുമാെണന്നു്.
ഇതിനു് മറുപടി പറേയണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗാന്ധിസൂ�
ക്തങ്ങൾ കാട്ടുേപാത്തിനു് മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിൽ
അതിൽ ഗാന്ധിജിക്കു് മാനഹാനിെയാന്നുമില്ല. കാ�
ട്ടുേപാത്തിനുമില്ല, അതു പറഞ്ഞവൻ ഭ്രാന്തനുമല്ല,
പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അർത്ഥം അവൻ മന�
സ്സിലാക്കി എന്നുമാത്രം. ഒരു ജന്തുവർഗ്ഗത്തിലുള്ള
സകല ജീവികൾക്കും ചിന്താശക്തിയും, വികാര�
ങ്ങളും ഒേര ഗുണത്തിലും അളവിലുമുണ്ടായിരിക്കു�
െമങ്കിൽ പരിണാമേമ സാദ്ധ്യമല്ലാതായിത്തീരും.
ഇനി വാദത്തിനുേവണ്ടി ബുദ്ധിശക്തിയും വികാര�
തീക്ഷ്ണതയുെമല്ലാം സകലർക്കും ഒരുേപാെലയാ�
െണന്നു് സമ്മതിേക്കണ്ടിവന്നാലും േലാകപരിച�
യം എല്ലാവർക്കും സമമാെണന്നു വരികയില്ലേല്ലാ.
കലാവസ്തുക്കൾ ഉൾെക്കാളളുന്ന വികാരങ്ങെളല്ലാം
യഥാർത്ഥ േലാകത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുളളവർക്കു്
കലാസ്വാദനത്തിനു കുെറക്കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും.
ഒരു െകാലപാതകം വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാവു�
ന്ന വികാരം ഘാതകൻ മാത്രേമ ഉണ്ടാകൂ എന്നല്ല
പറഞ്ഞതു്. എെന്തങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു െകാ�
ലപാതകെത്ത വ്യക്തമായി വിഭാവനെചയ്യുവാൻ
കഴിവു കിട്ടിയ ആൾക്കു് മറ്റുള്ളവെരക്കാൾ അതു്
രസിക്കാൻ കഴിയും എന്നുമാത്രം. ശാകുന്തളം വാ�
യിച്ചാൽ എനിക്കും എെന്റ ചങ്ങാതിക്കും കുട്ടികൃഷ്ണ�
മാരാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ദർശനം ഒന്നായിെക്കാള്ള�
ണെമന്നില്ല. അതു് കാളിദാസെന്റ ഉത്തരവാദിത്വ�
ത്തിൽെപ്പട്ടതല്ല. അനുവാചകരായ ഞങ്ങൾ മൂന്നാ�
ളുകളുെട മാനസികാവസ്ഥ ഭിന്നമായതുെകാണ്ടാ�
ണു്. ഞങ്ങൾ മൂവരും േലാകത്തിൽ തെന്നയാണു്
താമസം. പേക്ഷ, ഞങ്ങളുെട വിഭിന്നമായ കാഴ്ചശ�
ക്തിയനുസരിച്ചു് ഭിന്നമായിട്ടാണു് ഞങ്ങൾ േലാക�
കാര്യങ്ങൾ ശ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എനിക്കു് എേന്താ
ചിലെതാെക്ക മനസ്സിലായി, അലങ്കാരപ്രകരണം
വായിച്ച എെന്റ ചങ്ങാതിക്കു് മറ്റു ചിലെതല്ലാം മന�
സ്സിലായി. മാരാെരേപ്പാലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കു്
ഇതിലുെമല്ലാം അധികം കിട്ടി. ശാകുന്തളത്തിെല
യഥാർത്ഥ പ്രേമയം ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു്
ജർമ്മൻ കവിയായ െഗേഥയായിരുന്നു (ടി വിഷയ�
െത്തപ്പറ്റി ടാേഗാറിെന്റ േലഖനം േനാക്കുക). അേന�
കായിരം ഇന്ത്യക്കാർ ഉരുവിട്ടു പഠിച്ചിട്ടും ശാകുന്ത�
ളത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം എേന്ത അവഗണിക്കെപ്പട്ടു
േപാകാൻ കാരണം? എനിക്കു േതാന്നുന്നതു് കാ�
വ്യെത്ത ജിവിതേത്താടു തട്ടിച്ചുേനാക്കി മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നതിനുപകരം കലയുെട വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ
അനുസരിച്ചുമാത്രം അതിെന വ്യാഖ്യാനിടുന്ന സമ്പ്ര�
ദായം നിലവിലിരുന്നതുെകാണ്ടാെണന്നാണു്. സാ�
ധാരണയായി എങ്ങെനയാണു് നാം ഒരു കാവ്യം
മനസ്സിലാക്കുന്നതു് വാക്കുകൾ അന്വയിച്ചു് അർത്ഥം
പറയുക. അടുത്തതായി അലങ്കാരങ്ങൾ അടർത്തി�
െയടുത്തു് തരംതിരിക്കുക. ഇത്രയായാൽ പഠനം
പൂർത്തിയായി. മനുഷ്യഹൃദയജ്ഞാനം നിഘണ്ടു�
വിൽ നിന്നു ലഭിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് അതുമാത്രം വിട്ടു�
കളയുന്നു. അങ്ങെന രാമായണം പഠിച്ചുതീർന്നു, രാ�
മനും സീതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായിെല്ലങ്കി�
ലും! (പല സംസ്കൃതക്കാേരാടും സംസാരിക്കുേമ്പാൾ
േതാന്നും സംസ്കൃതം പഠിച്ചവർക്കു് ഒരിക്കലും കലാ�
േബാധമുണ്ടാകയിെല്ലന്നു്, അതിനു് മാപ്പു് ) സഹൃദ�
യൻ എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം തെന്ന േനാക്കുക:
പണ്ഡിതൻ, രസജ്ഞൻ. കാവ്യം രസിക്കാൻ ഒരു
പ്രേത്യകവർഗ്ഗം േവണമേത്ര. േവണമായിരിക്കാം.
പേക്ഷ, ആ വർഗ്ഗത്തിൽ േചരാനുള്ള ബിരുദം പാ�
ണ്ഡിത്യമായിരിക്കരുതു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ സഹൃദയൻ
എന്നതിനു് സമമായി ഒരു പദമിെല്ലന്നുകൂടി സ്മരി�
ച്ചു െകാള്ളെട്ട. ജീവിതെത്ത കണ്ടറിഞ്ഞവരാണു്
ഏറ്റവും നല്ല അനുവാചകർ. െഗേഥ അങ്ങെനെയാ�
രാളായിരുന്നു. മധുരപ്പതിേനഴുകാരികൾ ഏതു പരി�
തഃസ്ഥിതികളിലാണു് കണ്ണടച്ചു് ഗർഭവതികളായി�
ത്തീരുന്നെതന്നും അതിെന്റ അനന്തരഫലങ്ങൾ
എെന്നന്നും ഒെക്ക അേദ്ദഹം വ്യക്തമായി ധരിച്ചി�
രുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ശാകുന്തളം വായിച്ചേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം അവിെട പരിചിതമുഖങ്ങളും അനുഭവ�
ങ്ങളും കണ്ടു. അങ്ങെന ആദ്യമായി കാളിദാസനു
േയാജിച്ച അനുവാചകെന ലഭിച്ചു. പലയിടങ്ങളിലും
ഊമബധിരന്മാർ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചു് സംഗീതം
മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നു് പരാതി പറയുകയാണു്.
ഇവരുെട പരാതിയനുസരിച്ചു് കല മാറ്റിത്തീർക്കാൻ
സാധ്യമല്ല. അവരുെട ശ്രവേണന്ദ്രിയം ശരിെപ്പടു�
ത്തുകയാണു േവണ്ടതു്. ഉത്തമകലാസൃഷ്ടികളിൽ
എേപ്പാഴും എെന്തങ്കിലും പുതിയതായി ഉണ്ടായി�
രിക്കാം. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു് മനസ്സിലാേക്കണ്ട
എന്നു ശഠിച്ചാൽപിെന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാവശ്യ�
മില്ലേല്ലാ. എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നിെല്ലന്നാ�
ണു് പരാതിെയങ്കിൽ, അതിനു് അദ്ധ്യാപകന്മാെര�
യും വിമർശകന്മാെരയും സമീപിക്കുക എന്നാണു്
മറുപടി.

സ്വന്തം കാര്യം പറയാമേല്ലാ. ആദ്യമായി ഒഥേല്ലാ�
നാടകം വായിച്ചേപ്പാൾ അതു വളെര േമാശമായ
ഒരു നാടകമാെണന്നു േതാന്നി. ഒഥേല്ലായുെട കാ�
രണമില്ലാത്ത സംശയവും അയാേഗായുെട അവിശ്വ�
സനീയമായ ദുഷ്ടതയുെമല്ലാം അതിരുകടന്ന െറാമാ�
ന്റിസിസമായിട്ടാണു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്. േഷക്സ്പിയ�
റുെട നാമേധയത്തിനുേപാലും ഈ ചിന്താഗതിക്കു്
കുലുക്കമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല (ഞങ്ങൾക്കു് അങ്ങ�
െനെയാന്നും പറ്റിയില്ല എന്നാരും അഭിമാനിക്കണ്ട.
പറ്റിയിെല്ലങ്കിൽ അതു് ജ്ഞാനംെകാണ്ടു മാത്രമായി�
രിക്കണെമന്നില്ല, എന്തു യക്ഷിക്കഥയും വിശ്വസി�
ക്കാനുള്ള േഭാഷത്തംെകാണ്ടുമാവാം). പേക്ഷ, പി�
ന്നീടു് അയാേഗാമാെരയും അവരുെട ചൂണ്ടയിൽ തു�
ങ്ങി സ്വന്തം നാശം വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന ഒഥേല്ലാമാെര�
യും കാണാനിടവന്നു. നാടകം ശരിക്കു് മനസ്സിലാവു�
കയും െചയ്തു. ആ നാടകം മനസ്സിലാകാതിരുന്ന കാ�
ലത്തു് േലഖനെമഴുതിയിരുെന്നങ്കിൽ, സാധാരണ�
ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാവുന്നതും രുചിക്കുന്നതും മാ�
ത്രേമ കലയാവൂ എന്നു ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നിരി�
ക്കാം. സാധാരണക്കാരെന്റ നിലവാരം എന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ പറയുന്നവെന്റ സ്വന്തം നിലവാരം എന്നാ�
ണേല്ലാ അർത്ഥം.

സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇക്കുഴപ്പം സംഭവിച്ചതു്.
ഗ്രീക്ക് നാടകങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ വളെര ബുദ്ധി�
ഹീനമായ ചിലെതാെക്ക സംഭവിച്ചു. സ്വന്തം ആശ�
യങ്ങൾ കാവ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളവാസന
സാധാരണമാണു്. അതിനുേവണ്ടി കാവ്യെത്ത വലി�
ച്ചുലയ്ക്കുന്നതും കാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിെല മതഭരിതമായ
വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യകൃതികൾ�
െക്കല്ലാം ൈക്രസ്തവാദർശങ്ങൾ കുത്തിത്തിരുകി.
ഈഡിപ്പസ് എന്ന നാടകത്തിൽ “വിധിവിഹിത�
േമവനും ലംഘിച്ചു കൂടുേമാ” എന്നു കവി േചാദിച്ചു്,
“ഒരിക്കലുമില്ല” എന്നുറപ്പിച്ചുത്തരം പറയുകയാണു്.
എങ്കിലും, ആ നാടകത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, സ്വ�
ഭാവദൂഷ്യത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയായി അതിെന്റ
ദുരന്തെത്ത വ്യാഖ്യാനംെചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ക്രിസ്തുജനിക്കു�
ന്നതിനു നാനൂറുവർഷംമുമ്പു് കാവ്യം രചിച്ചതും ക്രി�
സ്തുമതെത്ത നീതീകരിക്കാനാെണന്നു് വിവക്ഷ.
ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരുെടയും ഒന്നും പഠിക്കാെത
കാവ്യം മനസ്സിലാകണെമന്നു് ശഠിക്കുന്നവരുെടയു�
മിടയിൽ കലാകാരെനന്തുെചയ്യും?

സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ കവിയുെടേമൽ വച്ചുെകട്ടുക�
െയന്നതു് മൃതഭാഷകൾക്കു മാത്രം വന്നുകൂടിയ ഒരു
ബാധയല്ല. മാത്യു ആർേനാൾഡിെന്റ “പരിത്യക്ത�
നായ ജനമനുഷ്യൻ” എന്ന കവിത, മുലയൂട്ടുന്ന പി�
ഞ്ചു കുഞ്ഞിെന ഉേപക്ഷിച്ചു് സ്വർഗ്ഗം േനാക്കിേപാ�
കുന്ന ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയുെട കഥയാണു്. ആ കവിത
ദുർവ്യാഖ്യാനം െചയ്യാൻ വിഷമമാണു്. എങ്കിലും,
വളെര കഷ്ടെപ്പട്ടു് അതിനു് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടുപി�
ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞിെന ഉേപക്ഷിച്ചും ആത്മാവിെന
രക്ഷിേക്കണ്ടതാെണന്നു്. ആത്മാവില്ലാത്ത മൃഗത്തി�
നുേപാലും േതാന്നുന്ന ശിശുേസ്നഹം ആ മനുഷ്യസ്ത്രീ�
യ്ക്കു് കവി െകാടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം വന്ന�
േപ്പാൾ അവർ പുണ്യവതികളായി. ഇത്തരം വ്യാ�
ഖ്യാനങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു് മനുഷ്യവികാരങ്ങളിൽ നിന്നു്
കലെയ അകറ്റിനിറുത്തി വിശദീകരിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടാണു്.

നിർഭാഗ്യകരമായ ഈ അവസ്ഥ ഇന്നു പ്രേത്യകി�
ച്ചും അപകടകരമാണു്. ഇതു് ജനാധിപത്യയുഗമാ�
െണന്നാണേല്ലാ െവയ്പു്. കൂടുതലാളുകൾ സാഹി�
ത്യം നിർമ്മിക്കുന്നു. കൂടുതലാളുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ താഴ്ന്നതരം കലാ�
സൃഷ്ടികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള മുറവിളി സാഹിത്യെത്ത
സാരമായി അധഃപതിപ്പിക്കും. രാഷ്ട്രീയേനതാക്ക�
ന്മാർ അങ്ങെന ആവശ്യെപ്പടുന്നതു് മനസ്സിലാക്കാം.
ജനങ്ങളുെട സകല ബലഹീനതകെളയും താേലാ�
ലിേക്കണ്ടതു് അവരുെട ചുമതലയാണു്. ജനങ്ങെള
‘െപാക്കാൻ’ നടക്കുന്ന ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ
അങ്ങെന പറയുേമ്പാഴാണു് അതു് അസംബന്ധമാ�
കുന്നതു്. നമുക്കു് ദഹനേക്കടുണ്ടായാൽ, നാട്ടിെല
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എല്ലാം വർജ്ജിച്ചു് െപാടിയ�
രിക്കഞ്ഞിമാത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്നു പറയരുതു്.
ശരിയായ മാർഗ്ഗം ദഹനേക്കടിനു് ചികിത്സിക്കുക�
യാണു്. അതുമാത്രമാണു് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പദ്ധ�
തി. പാണ്ഡിത്യം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ എളുപ്പ�
മല്ല. കൂർമ്മബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിെയന്നു
വരുകയില്ല. പേക്ഷ, എല്ലാവർക്കും േലാകെത്ത
േനാക്കിക്കാണാമേല്ലാ. നമ്മുെട ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ
എങ്ങെന ജീവിക്കുന്നു, എന്തു ചിന്തിക്കുന്നു എന്നു്
അറിയാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ�
നിേന്നാ, രാഷ്ട്രീയപരിപാടികളിൽനിേന്നാ അല്ല,
േനരിട്ടുതെന്ന. അതു് അനുഭാവേത്താടു കൂടിയായിരി�
ക്കണം. അങ്ങെന േലാകെത്തക്കണ്ടാൽ മിക്ക സാ�
ഹിത്യകൃതികളും മനസ്സിലാകും. ഇതു കവി മാത്രമല്ല
ധരിേക്കണ്ടതു്. അനുവാചകനും അതു് അറിഞ്ഞിരി�
ക്കെട്ട.

ഗ്രന്ഥാേലാകം ആഗസ്റ്റ് 1952.

□
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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